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MYŚLIBÓRZ
03 - 11 sierpnia 2020

Warsztaty są skierowane głównie do uczniów szkół muzycznych I i II
stopnia oraz studentów; przewidziane są zajęcia indywidualne, a także
zajęcia w zespołach kameralnych, które będą tworzone podczas warsztatów
(uczestnicy mogą przyjechać w zorganizowanych wcześniej zespołach).

Koszty uczestnictwa obejmujące zajęcia dydaktyczne:
Zajęcia indywidualne + zespoły kameralne – 670 zł/os
Koszty uczestników obejmujące nocleg oraz całodzienne wyżywienie:
Koszty hotelowe – 680 zł/os

TEMATYKA
LETNIEJ AKADEMII INSTRUMENTÓW DĘTYCH
* Lekcje indywidualne
* Zespoły kameralne
* Praca z akompaniatorem
* Nauka robienia stroików (obój, fagot)

Wpłata do dnia 05.07.2020r. na konto:

* Koncerty uczestników

Stowarzyszenie Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Myśliborza
74 – 300 Myślibórz ul. Lipowa 2a
Bank BNP Paribas 49 2030 0045 1110 0000 0267 2640
z dopiskiem: Letnia Akademia Instrumentów Dętych

* Nauka akompaniamentu (dla pianistów)

Uczestnicy mający mniej niż 16 lat przyjeżdżają z rodzicem lub
opiekunem.
Rodzice niepełnoletnich uczestników oraz pełnoletni uczestnicy XV
Letniej Akademii Instrumentów Dętych Myślibórz 2020 zobowiązani będą
do podpisania w dniu przyjazdu: regulaminu warsztatów, zgody na
wykorzystanie wizerunku uczestników na potrzeby realizacji letniej
akademii oraz jej promocji, a także oświadczenia-deklaracji
o przestrzeganiu, podczas pobytu w Myśliborzu, procedur i zasad
bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemicznym w Polsce i ryzykiem
zarażenia Covid-19.
O zakwalifikowaniu na warsztaty
decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki w wysokości 670zł.

TERMIN: 03 – 11 sierpnia 2020r.
Warsztaty prowadzić będą:
Dr Magda Morus-Fijałkowska (AS Szczecin) – flet
Prof. Bogusław Jakubowski (AS Szczecin) – klarnet
Dr hab. Krzysztof Fiedukiewicz ( AM Katowice) – fagot
Dr Sylwester Sobola (UM Warszawa filia Białystok) – obój
Dr Włodzimierz Spodymek (AM Bydgoszcz) – saksofon
As. Krzysztof Figiel (AS Szczecin) – fortepian

Zgłoszenia prosimy wysyłać na kartach zgłoszeń do dnia 05.07.2020r.
na adres email:

Podczas letniej akademii organizatorzy zaplanowali 4 koncerty (w tym plenerowy
pt. „Klasyka na wodzie” w malowniczej okolicy jeziora myśliborskiego), w których
swoje umiejętności będą prezentowali wykładowcy oraz uczestnicy warsztatów.

krzysztofsusziszuszkiewicz@wp.pl

W czasie trwania letniej akademii oprócz zajęć dydaktycznych będzie możliwość
skorzystania z walorów turystycznych naszego miasta (spacer szlakiem zabytków
Myśliborza, park linowy, rejs statkiem po jeziorze myśliborskim, zajęcia
rekraacyjno-sportowe).

lub na adres :
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
74-300 Myślibórz ul. Pileckiego 15a

